
Base de clientes chega a 400 mil no País

PRESENÇA: A Nextel Brasil não é
controlada pela Nextel Communi-
cations Inc. (NCI), que irá se unir à
Sprint, mas pela NII Holdings, uma
empresa separada, de capital aber-
to. A princípio, não estão previstas
mudanças na Nextel Brasil. A NCI,
objeto da fusão, possui 17% da
NII Holdings, controladora da ope-
ração brasileira.
A empresa está presente no País
desde 1997, onde conta com cer-
ca de 400 mil clientes. Foram inves-
tidos cerca de R$ 4,2 bilhões no
Brasil. A NII também tem operado-
ras na Argentina, México e Peru, e
conta com 1,664 milhão de assi-
nantes na América Latina. A NII
tem 3,6 mil funcionários, sendo mil
no País.
A área de cobertura da Nextel Bra-
sil inclui a Grande São Paulo, Gran-
de Rio de Janeiro, Brasília, Curiti-
ba, Belo Horizonte e as regiões de
Campinas, Jundiaí, São José dos
Campos e Baixada Santista (SP).

A empresa oferece serviço digital
de radiochamada, com conversa a
partir de um toque de botão e sem
custo de interurbano, entre as cida-
des em que está presente e entre
o Brasil e a Argentina, Estados Uni-
dos, México e Peru.
No mesmo aparelho também é
possível fazer chamadas de telefo-
nia móvel, receber mensagens de
texto e acessar a internet e outros
serviços de dados, com a tecnolo-
gia Integrated Dispatch Enhanced
Network (iDEN), da Motorola.
Recentemente, a NII adquiriu em-
presas com licença para operar
serviços analógicos de radiocha-
mada no Chile.
A empresa tem enfrentado forte
concorrência das operadoras de
telefonia móvel, que já lançaram
no País o serviço chamado
“push-to-talk” (aperte para falar),
permitindo que o celular funcio-
ne como um rádio da Nextel.●
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As operadoras de telefonia ameri-
canas Sprint e Nextel anunciaram
ontem a fusão de suas operações,
em um negócio avaliado em US$
35 bilhões. A nova empresa, que
passa a se chamar Sprint-Nextel,
será a terceira maior da telefonia
celular nos EUA, com uma recei-
ta conjunta estimada em US$ 40
bilhões anuais e mais de 35 mi-
lhões de clientes. Fica atrás ape-
nas da Cingular Wireless e da Ve-
rizon Wireless.

O negócio foi apresentado pe-
las duas empresas como uma “fu-
são entre iguais”. O acordo prevê
que50% da nova companhia fica-
rá nas mãos dos atuais acionistas
da Sprint, e a outra metade com
os acionistas da Nextel. O valor
de mercado da Sprint-Nextel está
avaliado em US$ 70 bilhões.

Para analistas e executivos do
setor, porém, a fusão foi apenas a
parte mais fácil da história. A par-
te mais difícil, segundo eles, será
competir contra aCingular e aVe-
rizon, as líderes de mercado, que
têm mais dinheiro e mais serviços
para vender aos consumidores
que gostam de adquirir tudo do
mesmo fornecedor. A Cingular é
controlada pela BellSouth e pela
SBC Communications, enquanto

a Verizon é uma joint venture for-
mada pela Verizon Communica-
tions e pela Vodafone.

De qualquer forma, a Sprint-
Nextel será um participante depe-
so no mercado da telefonia sem
fio. A popularidade da Nextel
com empresas de pequeno porte
complementa o poder da Sprint
no mercado ao consumidor. E a
nova empresa, que será comanda-
da por Gary Forsee, diretor-presi-
denteda Sprint, terá algunsdos as-
sinantes mais fiéis do setor.

Foi a economianavendade ser-
viços de telefonia sem fio que
obrigou a Sprint e a Nextel a se
fundirem para sobreviver. Juntan-
do forças, elas podem fazer me-
lhor uso de suas redes e das licen-
ças para uso de faixas de freqüên-
cia para oferecer melhores servi-
ços a mais assinantes. Podem,
também, ganhar mais poder de
pressão sobre os fabricantes de
aparelhos telefônicos, anuncian-
tes e outros fornecedores.

Mesmoassim, aSprint e aNex-
tel serão intensamente pressiona-
das para igualarem o poder de fo-
go das concorrentes. A indústria
das telecomunicações cada vez
maisvemsendo definidapelos pa-
cotes de serviços – linhas de tele-
fone fixo, conexão de dados a alta
velocidade, serviços sem fio epro-
dutos de vídeo.

A Cingular e a Verizon, por
exemplo, vendem serviços de
telefonia celular a clientes que
também compram serviços de
telefonia local e de longa dis-
tância e conexões de banda lar-
ga. Além disso, as empresas
também estão comercializan-
do serviços de televisão por sa-
télite e já começaram a cons-
truir redes de fibra óptica para
oferecer programação de ví-
deo a milhões de domicílios.

Já a Nextel não tem tradição
no negócio de linhas fixas, e a
Sprint tem apenas 7,7 milhões
de clientes de telefonia local, o
que representa apenas 5% do
mercado. A expectativa é que
o conjunto Sprint-Nextel ven-
da as linhas locais da Sprint
após a fusão, o que reduzirá a
variedade de produtos que a
nova empresa poderá ofere-
cer.●The New York Times,
Reuters e AP
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O Brasil é o país em desenvolvi-
mentocomomaior númerode en-
dereços na internet. Um estudo
publicado ontem pela ONU apon-
ta que existiam 3,1 milhões de en-
dereços com o final “.br” em
2003, um aumento de 41,3% em
relaçãoao ano anterior. Com ode-
sempenho, o Brasil passou a ocu-
par a11.ª colocaçãoentre osmaio-
res responsáveis por websites. O
estudo indica que, no mundo, os
usuáriosda redechegama676mi-
lhões de pessoas, 11,8% da popu-
lação do planeta. Pela primeira
vez, os países em desenvolvimen-
to, salvo a América Latina, estão
apresentando um índice de cresci-
mento da internet maior que as
economias ricas.

Segundo o documento da Con-
ferênciadaONUparaoDesenvol-
vimento e o Comércio, a internet
cresceu7,8%em termosde núme-
ro de usuários em 2003. A taxa é
bem inferior aos anos do boom na
rede, o que revela que a demanda
nos países ricos está chegando a
um nível de estabilidade. Entre
2001e 2002, o aumento nonúme-
ro de usuários foi de 26%.

Por isso, o maior ritmo de cres-
cimento da internet é mesmo nos
países emergentes, que hoje já re-
presentam um terço dos usuários
da nova tecnologia e que contri-
buem para 75% do crescimento
atual da Internet. Mas aONUaler-
ta que apenas cinco deles – Bra-
sil, China, Índia, Coréia e México
– representam 61% dos usuários
nos países em desenvolvimento.

A ONU também alerta que os
números sobre a evolução da in-
ternet nos países em desenvolvi-
mento não significam que as dife-
renças entre as economias ricas e
pobres estejam diminuindo. ●
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